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Vikingeblod Erik Volmer Jensen Hent PDF "Vikingeblod" fortæller om en af de blodigste og mest
interessante perioder i den danske historie. Den danske konge Regnar Lodbrog er eftertragtet af mange – men
dog i de fleste tilfælde er det hans død, de higer efter. Derfor planlægger nogle af hans fjender et attentat, og

Regnar Lodbrog må flygte for sit liv.
I mellemtiden følges Lodbrogs sønner og vikingehøvdingen Hastings på deres utrolige togter rundt omkring i

verden i jagten på rigdomme og eventyr.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Den danske forfatter Erik Volmer Jensen (1912-1993) fik sin litterære bogdebut i 1941 med værket "I
junglens dyb", der blev udgivet under pseudonymet Martin South. Han udgav herefter et væld af spændende
bøger, der ofte er hensat til fjerne egne og tider. Erik Volmer Jensen har blandt andet udgivet titlerne "Den
sorte død" (1943), "Det blodige kup" (1943) og "Det lyner over Kattegat" (1942). Flere af bøgerne blev

udgivet under forskellige pseudonymer.
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Den danske forfatter Erik Volmer Jensen (1912-1993) fik sin
litterære bogdebut i 1941 med værket "I junglens dyb", der blev
udgivet under pseudonymet Martin South. Han udgav herefter et
væld af spændende bøger, der ofte er hensat til fjerne egne og tider.
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(1942). Flere af bøgerne blev udgivet under forskellige

pseudonymer.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Vikingeblod&s=dkbooks


Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


